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  ژن

 
                              چیرۆک   کورته

                        
. م ڕاستیی لی تبگه مه تاکه شتکه، که من به م، ئه ر هیچ شتک ناکه سه من قسه له

  ر ئۆسکار ڤیلده
  

 عید پۆ سه
  

وز ئاران دانیشتووه و  و سه یله ی مه یفه ی قه فه نه ر تاک قه سه دا له که کی ژووی دانیشتنه یه له گۆشه
ک  یه شوه وه به کاته ی دایکی درژ ده ندکجار بانگکردنه کات، هه مک بانگی دایکی ده م ناده ر ده هه

دایکی ئاران . ت دوادا ده ی به که" یه"کات و  ی ده ره دا و پاشان به" د"نت به پیتی  تووند ددان ده
هت  ری گرتبت و نه لله سه وره له دواوه که راقکی گه ی مه وه  ئهک ل وه گوی لیه، وه

ڕوات بۆ الی  رپ و ده  سه ستته ده بت هه وت، ئاران ناچار ده رکه ده وه بۆ دواوه ئاوها وه ئاوڕبداته
 نه؟ دایکی به  بچین بۆ مای نهی دایه گیان، که:  گرت و ده وه ده ست به قاچی دایکیه دایکی ده

وه بۆ  وته نه قیبت داده هاره ته کی به کانیدا کانییه ی چاوه ی له زنه وه ک ئه وه، وه چاوکی پ گریانه
م  ڕبکه با له م چاوه ک که چین باوانم یه ر ئستا ده ی دایه هه که ناسه هه:  کات و ده ئاران ماچکی ده
، رمی چوار سانه ک سووکی خون گهئاران کوڕکی ئس. ڕۆین ر ئستا ده وه هه تلفۆنه ببمه

نمی داگیرساندبت،  نک گه وی ده هایه ته ک کریستاک وه ر گۆنای وه سه کانی دایکی له فرمسکه
کانی دایکی گۆنایان  ک فرمسکه گریی نه زانت خۆی ده دیبت واده کک پشتر ئارانی نه کوو یه ره گه ئه

تی و   هنده هۆگری دایکیه یه، لبه می هه نکی زۆر که مه نده ته رچه ئاران هه. ماچکردبت
نی بت بگره له  مه هار ته م منداه چوار به یت ئه ڕناکه رگیز باوه ندکجار هه وت هه خۆشیده

کات  ی دایکی دهینگ ست به دته کاتک ئاران هه. چت زموون و پ مشک ده ن ئه جاحکی خاوه
پکدا دایکی  له. کات ماشای تلڤیزیۆن ده وه ته مگیینه که و به دکی غه هف نه ر قه وه سه ڕته گه ده
م  رکه ئه گوی من هه:  کات و ده ستی ئاران و ماچکی ده داته ده ک ئه یه وه چلوره کردنه م قسه ده به
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ئاران . ساقه م باشه به که  ده ڵ پووره بانوو قسه گه مک له ڕۆین، من که واوکرد ئیتر ده ت ته یه چلوره
. وی خۆشم ده:  کات و ده ی دهکاته ملی دایکی و ماچک ستده گرت و ده رده که له دایکی وه چلوره

و  ککه له وه، ئاران یه یه قووبته وشوه ک به یه ندیی نوان دایک و ڕۆه یوه وت په که مجار ڕکده که
بت  ی لدانی دی نه ی دایکی و گوی له ترپه نهرسی  سه خاته رنه وک سه کوو شه ره گه ی ئه مندانه

ئاسا  پۆالنی مندانی دایکیدا بشکه ر شه به ق له به ی نۆ دانه مانگی ڕه یه و ترپه وت، ئه وی لناکه خه
:  ر جارناجارک ده زیی دایکی ئاران هه که. ژان م دیووی ڕاده وسا و ئستای خه می ئه ری بخه سه

 .م بۆ مای دایکم کات بیبه ر باوه داوا ده به وه ئارامی له یانییه وه ئاران له به ن ئهببووره بانوو گیا
ر خۆی  سه رگا له وه و ده که وه ژووری خۆشتنه ڕواته دات ده م به ئاران نه ی هنده خه وه زیی بۆ ئه که
قن و  ته ر دهکانی زیات تا بت کانیی چاوه وه و ئیدی هه که دات به دیواره خات و پاده داده

کوو  روه بانوو گیان تۆ هاوڕی منداییمیت هه:  وه ده ی گریانه م قووپه ده ڕن به گه ده سوورهه
م  وروپا و بین له هابوو کاتک باوکم بیارییدا بۆین بۆ ئه ردابت وه سه ی خوداش بیاری له وه ئه

زا گرانی   تاککی کورد پیاوکی ڕهوه و هایه بگیرسینه شتک وه هه کی به دا، که وه وته
دا بۆ سازبکات، تۆ  شته هه م به مکم له ننه هه ڕانگز جه قی داونپیسی شه ی ده مژه واری گه خونده نه

 هاتیت بۆ وتی ئاین شتاین و کی ئکسپرست کرد و ی ئمه شوویهند مانگک پش هاتن به چه
نوانی . باوین کوو ئستا بۆ ساتک چییه لکدانه تاوه هوه ه شه وساته ر و کانت، له گووته و شیله

ر له  خۆزگه هه. یگرت مده ی ڕووخسارمان ته ین شووشه ناسه بده ر هه گه من و تۆ هند نزیکه ئه
ش  ر منداه شه بووینایه هه  نه وره ت گه کردایه خۆزگه قه ت بامان نه کوردستان بووینایه خۆزگه قه

باوکم . تن ت خه  باجنه و خه نمان بریتییبوایه له ماه مه  جاران بووینایه و تهی که وت سانه حه
ق خۆشنابم ئاوهاش له باوکم  لالدکی ده کوو چلۆن له جه روه  باوکم خۆش نابم هه ت له من قه

 ،ڕنت چک بپه ڕنت قۆڵ و مه ربپه  بت سه وه س ئه لالدک کاری به رج نییه جه مه خۆ. خۆشنابم
کاته  باوکک، که ڕۆحت ده. وه رده رمانی زه ک ده یه ربھنت و بۆ یادگار بیخاته شووشه چاو ده

پیاوانی . لالدتره لالدکدا جه ر جه سه یان قات به ن ده  میزی تبکهی پووتی پیاوان وه ک بۆ ئه یه الوه که
و  نا خودایه تۆببه، ئهکپارچه بریسک و هوڕی کریستای ئابووه، نا  نا   یان یه کورد ناوگه

یه ئابووی  ی ئمه وه ناوگه وان چونکه ئه ی ئه ک ناوگه دا نه کانی ئمه کریستاه وا له ستیانه
م   ئه  دوو ساڵ بوو هاتبووینهی موو ڤده ساڵ بووم هه من حه. ی خۆیان ک ناوگه پیاوی کورده نه
وره  وره گه بوو ئاواتی گه بخانه ئاواتم ههکرد چوومه قووتا قم له زماندا ده قه ته وته هشتا ته

رانه له بانککدا به قاتکی سپیی و جووت پوی  به ت و پانتۆڵ له و کیژه چاکه ک ئه کرد وه زمده حه
وانه  ل ئه وه دوورن، وه کتره یه زی زۆر له ما دوو حه ری سینه کته م، یان ببمه ئه وه کار بکه رزه به
ر سندووقی  سه ستن بووم ئیدی باوکم چاوکی له  به ی فری سووخمه ندهره هه. ونی من بوون خه

کدا قووتبۆوه،  یه خانه م کابرایه له قاوه ڕۆژک ئه. مکی من بوو ر مه سه مان و چاوکیشی له که پۆسته
ندیین کاتژمری دوورودرژ تلفۆنکردن، ڕۆژک  ی ناوبازاڕدا، ڕۆژکی دی چه ڕۆژکی تر له پیاسه

وه، ڕۆژک هاتنی خوشک و برا و پوور بۆ مای ئمه،  ره ردنی باوکم بۆ نانخواردنی دهبانگک
پرسیی  کجار چییه دایکک باوکک له منیان نه بۆ یه. یانکردم کیان هناو ماره الیه مزانی مه رهنده هه
 خۆت  نه ساڵ له دا ڤده دیوه و حه ی له ژیانتا نه م پیاوه رێ تۆ ئه یت؟ ئه رێ تۆ ڕازییت شوو بکه ئه
م  و ڕۆژه ئه ر ئه پرسی باوکم خوا خوای بوو هه س له منی نه  کهیت؟ وت شووی پبکه ته تره ده وره گه

 و گرانی  وره من کۆکی گه. وه و ببمه ی له کۆڵ ئه وه ڵ خۆی بۆ ئه گه و بمبات لهستمبگرت  پیاوه ده
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و  وه بوو من له شانی ئه نت گرنگ ئه کومدا داده بوو له وه گرنگ نه ئابوو بووم به شانی باوکمه
   پارچهو ییی بۆ ئه زه سابک چلۆن هیچ به ک قه ، که خۆی لدام وه و پیاوه مجار ئه هک یه. وه ببمه

و  رهنده ئه بوو، هه ییی نه سۆزکی بۆ من نه زه ویش نه به ستی نییه ئاوهاش ئه رده ی به گۆشته
وه و وتی  مه ده کی گرت به یه ره  جگه، نووقمی ئازار بووم وی خون کپارچه شه واو بوو، من یه ته
م، قیژاندی  ک بده و پشوویهمنت  مک ئازارم نه سته با که وتم ڕاوه. کم بۆ لبن سته چایه هه
رته کردنی  سه ی له وه  ئهم که  لدهرشتکت سته کاتک من داوای هه م هه ده: رمدا و گووتی سه به

گریی   زۆرتر بکات زۆرتر ده تا قسه زیی هه که. م گه بیت له  نهمنج یه فری منجه و شته ئهخرای 
ی  کانی نۆته ر دیواره کاشییه سه ویانگرتووه له ئهمباریی  نگی خه رودیواری ڕه که ده ژووری خۆشتنه

کات  کان ده ماشای دیواره زیی کاتک ته وه، که ته مشیی نووسراونه تکی خۆه و به خه کانی ئه گریانه
ی  که ییه  پنج ساه مه کانی نووقاندووه ئاوازی خه بینت چاوه رگ سپیی ده نکی به ژه مانچه و که ئه
 هایه پنج دانه  وه وه ک ئه پینج دانه ساه وه:  وه و ده یته ک ده ر یه سه ک له یه. نت ژه زیی ده که
ندیین کاتژمر  و چه دون شه. ڕزگارم بکاتبت   بم  و ئۆدیسۆیسک نه  م دوه  بت من دیلی ئه ده سه

تی،  دوویهڵ مندا کر گه ی خودا پی خۆش و ناخۆش بووبت له وه جگادا ئه رخۆشیی له به سه
یھنام بۆ  وه ده که ری ژووره مسه وه ئیدی به قژ له م بۆ بلسیته م ناوگه که زده ی وتم حه هند وه رئه هه
وه  یگرتمه وه ده رکیشه سه ر هه ر، له وسه دام بۆ ئه ده کوو تۆپک تیھه ق وه ووه به شه ر له وسه ئه
ک  مه پاروویه که ت ده وره ر ئستا کووتی گه ویت ههکوێ فربو مه له یت ئه حبه پمنه قه: یگووت ده
  و شته دووباره بگرت و گووم خوارد ئه م ههنست له لدا ند تکام لکرد، که ده ند گریام چه چه. نان
بوو، پاکی  ده، هیچ چارم نه س وازم لبنه لممه ربۆوه به مم به ک بوو له ده وه، گوویه مه ناکه
وه چییه  م لسانه وه ئستا پتده وت بۆت بلسمه ته ده: دا و وتی که رشه ر فه سه  نام و دامی به پوه
 سایی له کۆڵ خۆی  ڤده بوویتایه باوکت به حه حبه نه ر قه گه حبه، ئه ی کچی قه حبه ی قه ئه
داپۆشی مووچاوی  کپارچه ده وه، که فرمسک یه ی گریانه م لوورفه به ده. وه بتدات به من کردیته ده نه

زانی  کوو واتده مه ڕووخساری ژنکه به زانی ئه تده ماشات بکردایه نه وه ته ر له نزیکه گه بوو، ئه
نگی  زیی ده ک که یه ڕوات،به پمه ر ده سه کدا دانراوه و ئاوی له یه لوعه ر به به جامکی فافۆنه و له

ستی  رم ده کرده سه ستدرژیی ده  دهموو هز و توانای خۆی بانوو گیان به هه:  وه و ده کرته ده
مه بۆ باوکت،  یگووت ئه وه و ده ممه یخسته ده هناو ده رده د ئۆیرۆی ده یدا و سه که کرد به جزدانه ده

وه  گامه یده مه بۆ دایکت، هه یگووت ئه وه و ده ممه خسته ده د ئۆیرۆی تری ده دام و سه ئازاری ئه
وه و  ممه کرده ده د ئۆیرۆی تری ده خوڕیم و سه تیدهدواوه  یه لهبوا تا توانای هه م و هه رده سه
م  ی ئه ر پمنه گه ناسم ئه رت هه سه مریت له تا ده حبه ژن هه ی قه م بۆ براکانت هه یگووت ئه ده
بوو بت  سک نه گریام که کرد و ده مقیژان هاوارم ده بانوو گیان من ده. کووه فربوویت  له یییه حبه قه
گریا گوی له هاوار هاواری من بوو  ستابوو ده وه ئارانی کوڕم وه رگاکه پشتی ده وه له نگمه ته به
ئاوازکی . بوو سک نه وه که نگمه ته بوو بت به سک نه وه که ره ده رگ و دم بته بوو جه خته وه
موو  و هه ره وه به زییه کهی  که رزیین له ژووری خۆشتنه  له ته ی هناوه که موو ماه مگیین، که هه غه

مبار و  زیی مۆسیقاکه خه که پبووه له فرمسکی که وه ژووره بته رز ده که به که ڕه کانی گه ماه
ک  یه شوه بت به زییدا بند و بندتر ده نگی گریانی که ڵ ده گه تا بیت له نگی هه بت ده خمبارتر ده

ن ئاران  ده ی ئه که رگای ماه ستاون و له ده یدا وه که می ماه رده به زییه له دراوسکانی که رچیی ماه هه
زییدا  ی که که نه رگای ئاپارتمه رده به کات، له ستاوه و هاواری دایکی ده دا ڕاوه که ڕاستی ماه ناوه له
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ری و ژوو ره ن به ژووردا به خرایی به که شکنن و خۆیان ده  ده که رگای ماه ند پۆلیسک به پاڵ ده چه
 ،بت رگی مرۆڤ ده ی گریانی جه قیژنت و قریسکه ک ده ر یه سه ک له ڕۆن، ئاران یه  ده که خۆشتنه

دات و  الماری ئاران ئه وه په کاته ژووره وه ڕاده کانه  و پۆلیسه که که ینی خه به  دراوسیان لهیژنک
یانبات   الفاوک دهوه نه که که ده تنهرگای ژووری خۆش ی ده رهنده کان هه وه، پۆلیسه ره  ده یھنته ئه
زییدا  ی که م الفاوی فرمسکانه ناو ئه له. مات کان ڕاده ی پلیکانه وه تا خواری خواره موویان هه هه
نگی ئاوازی  کان، ده رودراوس و هاتوهاواری پۆلیسه بت به هاوار هاواری ژن و مندای ده ده
و  واو به واو ته وتوون ته دا که وناوه رچیی له وه و هه بته دهکه هدی هدی نزم مگیینه  غه مانچه که

وه، له  ره وه سه ونه که رده کاندا سه ستن و به پلیکانه ده ک هه دوای یه ک له بن، یه رسام ده ئاوازه سه
وه  یهمباری موو به خه وتووه، هه زیی که ی که زییدا، الشه می مای که رده به کاندا له ی پلیکانه وه ره سه

سک به  دواوه که گریین بۆی، له وه گرتووه و ده میانه ستیان به ده وه و ده بنه وری کۆده له ده
، وه ره  سه ن بچته کات، که ڕگای بکه می ده رده ی به که و خه وه و داوا له ره  سه دا دته که باغییه ره قه

موو  وه هه زییه، به چاوکی تووڕه ی که که ن مرده که ماشا ده وه دراوسکان ته ره گاته سه کاتک ده
  ره تک جگه یدا و پاکه که ته کات به گیرفانی چاکه ستده ویش ده زیی و ئه ی که که ڕواننه مرده ده
:  وه و ده هنته ده زییدا هه ی که ر الشه سه نگاوک به وه هه  لویه نت به ک ده یه ره ردنت، جگه ده
  .    کووژت مزانی ڕۆژک خۆی ده رده هم شت بوو ه که ژنه
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